


1 Whem does the black fiend ambition reskie? 
Qw6r boga mórz. podobnie jak jego mal2:onka -Amfitryta wstawia się za Prosperem. Neptun, 
po krótkim wahaniu, u2yc:Za Plolperowf swojej władzy, której siła zamknięta jest w trójzębie. 
9odmorski lud nie kryje swojej rado6ci. 

i Arise, ye subterranean wJnc:ls 
adchodzi czas wypróbowania przez Prospera trójzębu - siły natury są mu posłuszne. 

3. Dance 
kiedy nadpływa statek, którym płynie brat Prospera i kilku innych dostojników, 
Prospero wywołuje burzę - morze bawi się statkiem jak zabawką, wreszcie zatapia. 

• PIERWSZY TEKST KALIBANA 

1. Come unto these yellow sands 
Rozbitkowie leżą nieprzytomni wyrzuceni na brzeg przez morskie fale. Pojawia się duch wyspy
Ariel. Swym śpiewem przywołuje towarzyszące mu duchy wyspy, które wyłaniając się z przestrzeni 
wyspy stopniowo otaczają przybyszy i próbują rozpoznać. kim są rozbitkowie i przebudzić ich. 

2. Full fathom five 
Duchy wyspy, pierwszy raz widząc ludzi, przyglądają się rozbitkom jak nieznanym zwierzętom , 
bawią się nimi, prowokują, omamiają, straszą. Rozbitkowie, dopiero co obudzeni, nie rozumieją 
gdzie się znaleźli , nie widzą duchów i nie rozumieją co się z nimi dzieje. 

3. Dry those eyes 
Ariel, działając na polecenie Prospera, .wyczarowuje" dla głodnych rozbitków stół pełen bogactw 
wyspy. Jegp świta zaprasza rozbitków do jedzenia. ale jednocześnie broni dostępu do darów natury. 
Gdy zdesperowani i głodni Rozbitkowie zaczynają S1f zbllt.ać do jedzenia - chór mami ich, 
zwodzi, a Ariel pojawia się w postaci budzącej grozę. Gdy w końcu Rozbitkowie są już o krok tylko 
od pożywienia - to zaczyna ulatywać w górę, ucielclljąc Im z rąk. a st6I znika.pozostawiając po 
sobie tylko szyderczy śmiech mieszkańców W'JSP'I. Razbl1lcowie zostają głodni i sami. 

4. Kind fortuna smiles 
Ariel mami rozbitków, pojawiając się to w jednej to w Innej części wyspy i nawołując rozbitków, by 
podążali za nim - lden.mek wędrówki jest niejasny i wciąż się zmienia - przewodnicy nie są 
przewodnikami, co raz bardziej dezorientują przybyszy. 

1. Dance of Devils 
Stopniowo zapada noc, wyspa ukazuje swoje grożne oblicze, stając się przestrzenią nocną, pelrią 
przypadkowo zapalających się i gasnących w różnych krańcach sceny ogników i błysków. Nie 
wiadomo gdzie czai się niebezpieczeństwo. Na koniec zmęczeni rozbitkowie padają bez sił -
ze zmęczenia, czy za sprawą czarów Ariela? 

· DRUGI TEKST KALIBANA 

Jedna z nimf - Dorynda uwodzi jednego ze śpiących rozbitków. Przygląda mu się, bada, dotyka, 
próbując go poznać i uwieść. Gdy ten się budzi i spogląda na nią, Dorynda pozbywa się swego 
.leśnego" stroju, by stać się mu podobna. Ten, przestraszony- ucieka. Ona - biegnie za nim. 

1. Gmat Neptune 
Amphitrite przekonuje męża dO przywrócenia ładu sprzed burzy. Neptun przyjmuje jej argumenty 
i podąża za nią w głęboką otchłań„ W tym czasie rozbitkowie mają wspólny sen na temat morskiej 
królowej, lunatykują. Dwór nimf i trytonów pojawia się, by podsłuchiwać gody swego państwa. 

2. The Nereids and Tritons 
Świta Neptuna świętuje . Do orgii zostają włączeni rozbitkowie. Upojny !lum odjeżdża na tronie, 
by kontynuować zabawę - w prawie tej nocy wszystko jest dozwolone. 

3. Aeolus. you must appear 
Neptun wzywa Aeolusa, by poskromił wichry, które wszczęły burzę. 

4. Your awful voice I hear 
Aeołus poddaje się woli Neptuna - porządkuje kierunki i siły wiatrów. 

TRZECI TEKST KALIBANA 

5. Helcyon days 
Rozbitkowie wracają z orgii. Amphitrite pojawia się, by przebudzić rozbitków i ogłosić nadejście 
pokoju. Zwodzi ich jednak zgodnie ze swoją syrenią naturą. 

6. See, see, the heavens smile 
Spotkanie Prospera z rozbitkami. Prospero godzi się z bratem. Ariel wykonuje ostatni rozkaz 
swego pana - przyodziewa rozbitków w szaty cudownie nietknięte przez burzę i odzyskuje wolność. 

7. No stars again sha/I hurt you 
Pożegnanie rozbitków przez wyspiarzy - odprawa na statek . Prospero powraca do-Mediolanu, 
Ariel pozostaje na wyspie. 




